
 

Vacature relatiebeheerder major donors (0,7 – 0,9 FTE)  
 

Een wereld waarin iedereen gelijke kansen krijgt, dat wil jij toch ook? Ben je een echte 

netwerker en resultaatgericht? Ben je goed in het opbouwen van duurzame relaties en 

ben je niet bang om door te vragen? Dan zijn we op zoek naar jou! 

Wij zijn SeeYou, dé nieuwe naam van Light for the World Nederland, en zetten ons sinds 1982 in 

voor mensen met een (visuele) beperking. Wij zien hen en helpen met (oog)zorg, onderwijs, werk 

en inclusie. Samen met hen, de lokale gemeenschap én met jou. Omdat ieder mens waardevol en 

kostbaar is.     

 
Wat ga je doen?  
Als relatiebeheerder major donors ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitzetten van 

een nieuw plan van aanpak voor major donors. Je volgt nieuwe leads op en weet als geen ander 

donoren aan de organisatie te binden en hen attractieve voorstellen voor te leggen. Je haalt 

energie uit nieuwe manieren van acquireren en bent resultaatgericht. Samen met jouw andere 

gedreven en enthousiaste collega’s van het team Fondsenwerving & Communicatie werk je aan 

de ambitie om 5% groei te realiseren in de komende twee jaar.  

 
Jouw rol  

• Je bent (mede) verantwoordelijk voor het opzetten en verder uitrollen van de major 

donorstrategie;  

• Je identificeert leads en weet deze te verzilveren;  

• Je onderhoudt nauwe relaties met de major donors en zorgt ervoor dat major donors ook 

na de gift betrokken blijven;  

• Je ontwikkelt in afstemming met het programmateam, het team fondsenwerving en 

(lokale) partners sterke projecten en blijft dit monitoren;  

• Je vertaalt het meerjarenbeleid naar mogelijkheden en kansen voor fondsenweving en 

levert input voor beleidsontwikkeling om de positionering van de organisatie te 

versterken;  

• Je werkt secuur en gestructureerd en weet een goede verbinding te leggen tussen de 

wensen van de donoren en de wensen uit de projectlanden.  

 
Wat bieden wij jou?  

• Een inspirerende en afwisselende functie met veel zelfstandigheid; 

• Een internationale werkomgeving met ruimte om te reizen naar de programmalanden;  

• Een gemotiveerd, betrokken en enthousiast team;  

• Een jaarcontract met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd;  

• Een salaris tussen €3.422 en €4.252 per maand (op basis van ervaring en 36 uur/week) –

salaris in schaal 10 van CAO Sociaal Werk; 

• Flexibiliteit in werkuren en thuiswerken.  

 

Wat breng je mee?  

• Minimaal twee jaar relevante werkervaring met o.a. ervaring in netwerken, presenteren, 

het opvolgen van leads en het realiseren van deals;  

• Goede schrijfvaardigheid. Het schrijven van voorstellen is voor jou geen probleem. 

Ervaring met het schrijven van projectvoorstellen is een pré;  
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• Culturele gevoeligheid en het vermogen om samen te werken met internationale 

partners; 

• Affiniteit met inclusie van mensen met een handicap en de waarden van SeeYou. Je voelt 

je thuis bij onze christelijke identiteit.  

• Minimaal afgeronde hbo-opleiding;  

• Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;  

• Ervaring met ontwikkelingssamenwerking is een pré.  

 

Ben je enthousiast geworden?  
Heb jij zin om bij ons als relatiebeheerder aan de slag te gaan? Stuur dan jouw CV met 

motivatiebrief voor 29 oktober 2021 naar Margreeth Bronsema, 

m.bronsema@seeyoufoundation.nl. Wil je meer informatie over de vacature of heb je nog andere 

vragen? Bel ons dan gerust: 0318-586358.  
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